
INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH  
Poniedziałek Poniedziałek 25.07 Dzień Powszedni  
1800 + Juliana Śmietanę- zam. żona z rodz. 
1830 + Marka Kubickiego- od wujka Czesława z żoną, Pawłem i rodz. 
Wtorek 26.07 Dzień Powszedni  
1800 + Annę, Antoniego, Henryka, Danutę Wierzbickich, Mariannę Andrzeja Czarneckie-
go, Lucjana Frankowicza, Edwarda, Władysława, Reginę Kasperek- z int. Czarneckich 
1830 + Annę Stachurę- od córki Małgorzaty 
Środa 27.07 Dzień Powszedni    
1800 1)+ Genowefę i Mieczysława Kowalskich 2)+ Cecylię Korban 3)+ Czesława Machul-
skiego- zam. Chrześnica Agata z r. 4)+ Zygmunta Więcka- od wnuczki Ani z r. 5)+ Boni-
facego Wierzbickiego- od r. Kołków 6)+ Janinę Zychowicz- od właścicieli i pracownic 
sklepu mięsnego 7)+ Stanisławę Dziewięcką- zam. Mąż, dzieci i wnuczki 8)+ Stanisława 
Kołek, Genowefę, Stanisławę Komór, Elżbietę Ziółkiewicz i zm. z r Wałdonów i Kołków 
9)+ Marię Gruszczyńską- od uczestników pogrzebu 10)+ Mariana Tkacza- zam. Sołtys 
Brzezin 11)+ Marię Władyszewską (2 r. śm.)- zam. Wnuczek, 12) Władysława r. śm. Ma-
riannę Henryka Helenę Nowaków Reginę Łukasza Stachurów Tomasza Olszewskiego 
zam. syn Stanisław z rodziną. 13) Annę Józefa Michnickich Stefanię Władysława Kowal-
skich, 14) Piotra Kowalskiego od uczestników pogrzebu 15) Jerzego Klimczaka, od 
uczestników pogrzebu.  
1900 + Genowefę, Tadeusza, Wiesława Januszków, Stefanię, Władysława, Edwarda, Kazi-
mierę Metryków. 
Czwartek 28.07 Dzień Powszedni 
1800 + Łukasza i Mariannę Znój i zm. Pochowanych na starym cmentarzu 
1830 + Bogusława Pabiana- od syna i synowej z wnukami 
Piątek 29.07 Dzień Powszedni 
1800 + Stefana Barańskiego (45 r. śm) 
1830 + Antoninę Pobochę- od siostry Stefanii z r. 
Sobota 30.07 Dzień Powszedni 
1800 + Mariannę, Jana, Ewę Tkacz, Krystynę, Kutę 
1830 + Leokadię Machulską i zm. Z r. Machulskich 
Niedziela 31.07 Niedziela  
800 + W r. śm. Bogusława, Henryka, Janinę Kurdków, zm. z r. Łysaków i Frankowiczów 
1000 + Genowefę (w r. śm.), Tadeusza, Wiesława Janusków, Mariannę Kubicką- zam. Da-
nuta Januszek z dziećmi 
1200 za Parafię 
1600 + Tadeusza, Mariana Wiejasa, Stanisława Sołtysa i zm. z r. Tkaczów i Wiejasów 
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Słowo Boże na dziś… 
Czytania:   Rdz 18, 20-32 
                  Kol 2, 12-14 
Ewangelia: Łk 11, 1-13 
Jezus, przebywając w jakimś 
miejscu, modlił się, a kiedy 
skończył, rzekł jeden z uczniów 
do Niego: «Panie, naucz nas 
modlić się, tak jak i Jan nauczył 
swoich uczniów». A On rzekł 
do nich: «Kiedy będziecie się 
modlić, mówcie: Ojcze, niech 
się święci Twoje imię; niech 
przyjdzie Twoje królestwo! 
Naszego chleba powszedniego 
dawaj nam na każdy dzień  
i przebacz nam nasze grzechy, 
bo i my przebaczamy każde-
mu, kto przeciw nam zawini;  
i nie dopuść, byśmy ulegli po-
kusie». Dalej mówił do nich: 
«Ktoś z was, mając przyjaciela, 
pójdzie do niego o północy  
i powie mu: „Przyjacielu, po-
życz mi trzy chleby, bo mój 
przyjaciel przybył do mnie  
z drogi, a nie mam co mu po-
dać”. Lecz tamten odpowie  

z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną  
w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego 
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrze-
buje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, 
a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje;  
a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy 
poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, 
czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». 
 
 
 
 

Ojcze Nasz! 
 
 
 

Extra… 
× 24.07.1959 – W Lublinie rozpoczęto produkcję samochodu dostawczego FSC Żuk. 
 



Ogłoszenia parafialne… 
▪ W środę odbył się pogrzeb + Jerzego Klimczaka z Brzezin, a w piątek + Piotra Kowalskie-
go z Brzezin. Módlmy się: „Wieczny odpoczynek …” 
▪ W tym tygodniu obchodzimy: 
-w poniedziałek święto św. Jakuba, apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa. 
-we wtorek wspomnienie św. Anny i Joachima, rodziców N.M.P. 
-w czwartek św. Szarbela, kapłana. Msza św. z relikwiami. 
-w piątek św. Marii, Marty i Łazarza. 
▪ Jak informowałem w ubiegłą niedzielę gościmy dzisiaj zespół śpiewaczy z Ukrainy. Osoby 
z  zespołu „Taruta” z Tarnopola pragną modlić się z nami i śpiewem chwalić Pana w czasie i 
po Mszy św. Po zakończonej liturgii przed zakrystią będą rozprowadzać kasety z nagranymi 
piosenkami swojego zespołu i dewocjonalia, by - za w dowolnej kwocie złożoną ofiarę - 
wspomóc dzieci z Domu Dziecka w Tarnopolu. 
▪ Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodniem dzisiaj poświęcenie pojazdów. Prośmy św. 
Krzysztofa patrona kierowców i wszystkich korzystających z różnych pojazdów o bezpiecz-
ną jazdę i szczęśliwy powrót z każdego wyjazdu. Tutaj w kościele odmówimy modlitwę, a 
przy dolnym parkingu przejeżdżające samochody będę błogosławił i poświęcał wodą świę-
coną. W tym roku nie będą rozdawane breloczki, ani żadne gadżety. Przy wyjściu z kościoła 
ustawione są dwie duże skarbony, do których mamy okazję złożyć ofiarę na wsparcie mi-
sjonarzy w ich pracy. Ofiary te są tzw. jednym groszem naszej wdzięczności za każdy 
szczęśliwie przejechany kilometr. 
▪ Zaplanujmy już dzisiaj udział w czuwaniu z pierwszego piątku na sobotę - już za niecałe 
dwa tygodnie. Lista z długopisem jest na stoliku za ławkami. 
▪ Od piątku modlimy się modlitwą w ramach Nowenny do Św. Franciszka, którego wprowa-
dzenie relikwii planowe jest za tydzień w niedzielę 31 lipca o godz. 10 00. Przyjadą do nas 
Ojcowie Franciszkanie z Warszawy. 
▪ Spotkanie osób wyjeżdżających na pielgrzymkę do Włoch odbędzie się w przyszła nie-
dzielę 31 lipca po Mszy św. o godz. 10 00. 
▪ W związku z upałami chciałbym przypomnieć o potrzebie nakładania odpowiedniego stro-
ju. Pewne kanony postaw obowiązują wszystkich niezależnie od przynależności religijnej. 
Wchodząc gdziekolwiek do synagogi lub idąc w Jerozolimie pod Ścianę Płaczu wszyscy 
mężczyźni wkładają nakrycia głowy. Przed wejściem do meczetu obowiązkowo zdejmują 
obuwie. Inaczej ubieramy się na plażę, inaczej na mecz, a jeszcze inaczej do teatru, czy 
opery. Wygodniejszy  byłby ubiór krótkich spodenek, czy spódniczek, bluzek bez rękawów 
czy z dużym dekoltem, ale taki strój w świątyni katolickiej jest niestosowny. Msza św. to nie 
tylko Uczta, ale także Ofiara Chrystusa i Kościoła. 
▪ Dziękuję za pomoc w załadunku śmieci wywiezionych na wysypisko w Promniku i wywie-
zieniu organicznych odpadów z cmentarza: Andrzej Nosek, Tadeusz Węgrzyn, Józef Ko-
walski, Ryszard Znój, Stanisław Nowak, Stanisław Barycki Sołtys Brzezin. Proszę o segre-
gowanie odpadów. 
▪ Czystość kościoła zawdzięczamy osobom: Brzoza Jan, Brzoza Małgorzata, Zarzycka 
Agnieszka, Dziewięcka Anna, Michał, Oliwia, Maria. Na następny tydzień proszę kolejne 
rodziny. 
Czy wiesz, że… 
1) Prawdopodobnie największe gospodarstwo rolne w Polsce jest w posiadaniu dwóch braci 
z woj. Warmińsko-Mazurskiego którzy mają 8000 ha i dodatkowo 4000 ha dzierżawią. Ich 
gospodarstwo posiada ponad 3500 sztuk bydła, 180 koni. 
2) Dzisiaj nie ma już żadnego państwa z którymi graniczyła Polska 34 lata temu. Wtedy były 
to: NRD, Czechosłowacja, ZSRR. 

Boży człowiek… - Św. Szarbel (28 lipca) 
Józef Makhluf urodził się 8 maja 1828 r. w Beka 
Kafra, małej wiosce położonej wysoko w górach 
Libanu. Był synem ubogiego wieśniaka. Nauki po-
bierał w szkółce, która funkcjonowała dosłownie pod 
drzewami. W 1851 r. wstąpił do maronickich anto-
nianów (baladytów). Przebywał najpierw w Maifuq, 
potem w Annaya, w klasztorze pod wezwaniem św. 
Marona (Mar Maroun). Składając śluby zakonne, 
przybrał imię Szarbela (Sarbela, Sarbeliusza), mę-
czennika z Edessy. W 1859 r. otrzymał święcenia 
kapłańskie. Powrócił wówczas do klasztoru św. 
Marona i przebywał tam przez następne szesnaście 
lat.W 1875 r. za przyzwoleniem przełożonych udał 
się do górskiej samotni. Spędził w niej 23 lata, które 
wypełnił pracą, umartwieniami i kontemplacją Naj-
świętszego Sakramentu. Zmarł 24 grudnia 1898 r. 
Bez zwłoki otoczyła go cześć świadczona świętym 
Pańskim oraz sława cudów. Do grobu Abuna Szar-
bela ciągnęli nie tylko chrześcijanie, ale i muzułma-

nie. Wielu fascynowało także to, że ciało świętego mnicha nie ulegało jakiemukolwiek ze-
psuciu. Szarbela beatyfikował w ostatnich dniach Soboru Watykańskiego II, 5 grudnia 1965 
r., papież Paweł VI. Mówił wtedy: "Eremita z gór Libanu zaliczony zostaje do grona błogo-
sławionych. To pierwszy wyznawca pochodzący ze Wschodu, którego umieszczamy wśród 
błogosławionych według reguł obowiązujących aktualnie w Kościele katolickim. Symbol 
jedności Wschodu i Zachodu! Znak zjednoczenia, jakie istnieje między chrześcijanami całe-
go świata! Jego przykład i wstawiennictwo są dzisiaj bardziej konieczne, niż były kiedykol-
wiek. (...) Właśnie ten błogosławiony zakonnik z Annaya powinien służyć nam za wzór, 
ukazując nam absolutną konieczność modlitwy, praktykowania cnót ukrytych i umartwiania 
siebie. Kościół bowiem wykorzystuje również dla celów apostolskich ośrodki życia kontem-
placyjnego, gdzie wznoszą się do Boga, z zapałem, który nigdy nie stygnie, uwielbienie  
i modlitwa". Ten sam papież kanonizował Szarbela 9 października 1977 r. 

Zamyśl się… 
Czczą z neonów boga wciąż chodź 
stworzyli sami go”  

/frag. piosenki „Brzmienie Ciszy”/  

Uśmiech 
Mały Konrad (lat 4) do starszego brata: - Rafał zamknij 
oczy... Rafał zamyka i czeka. Konrad po chwili: - Ale 
ciemno co nie? 

Coś dla ducha… 
„Asceta i myszka” 

Pewien wielki i znany na całym świecie święty asceta mieszkał w ukrytej jaskini. Przez cały 
dzień zagłębiał się w medytacji, a jego myśli były zawsze zwrócone w stronę Boga. 
Jednak pewnego dnia, kiedy oddawał się rozmyślaniu, z dziury wyszła myszka i zaczęła 
obgryzać mu sandały. Pustelnik otworzył oczy ze wściekłością. 
- Dlaczego mi przeszkadzasz medytować? 
- Bo jestem głodna - zapiszczała żałośnie myszka. 
- Uciekaj stąd, paskudztwo - krzyknął asceta - jak śmiesz przeszkadzać mi właśnie wtedy, 
kiedy rozmawiam z Bogiem? 
- Ciekawe w jaki sposób udaje ci się z Nim porozumieć - zapytała myszka - jeśli nie potrafisz 
rozmawiać nawet ze mną? 
Czasami nam się wydaje, że potrafimy rozmawiać z Bogiem, 
a tym czasem nie chcemy się nawet porozumieć z Jego stworzeniami.         /Autor nieznany/ 

 


